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WARSZTATY TERENOWE SEKCJI
BRIoLoGICZNEJ PTB,,oJcÓw 2006'

(oJcÓw, 5-9 WRZEŚNIA 2006)

Field workshop of the Bryological Section of the
Po|ish Botanica| SocieĘ ..Ojców National Park

2006'' (ojcóq Poland, $-9 September 2006)

Różnorodność gatunkowa mszaków ojcow-
skiego Parku Narodowego była tematem tego-

rocznych' czwartych już z kolei' terenowych
warsztatów Sekcji Briologicznej PTB. Wzięli
w nich udziat botanicy-briolodzy z róŻnych
krajowych ośrodków naukowych, jak również
zaprzyjaźnieni badaczę z Czech oraz osoby
zaintęresowane tą dziedziną botaniki (czy|i
briolodzy in stątu nascendi'.) -łącznie l8 osób
(Fot. l). Takie niespotykane na co dzień zagęsz-
częnie briologów w jednym miejscu (14 osób
czynnie uprawiających briologię, w tym blisko
%,,polskiej populacji'') miało swój zamierzony
cel. Było nim opracowanie listy mszaków wystę-
pujących aktualnie na terenie tego najmniejszego
w Polsce parku narodowego. Stan pomania flory
mszaków oPN jest bowiem słaby, a większość
danych pochodzi z XIX i pierwszej połowy
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Fot. l. Uczestnicy warsztatów briologicznych ''ojców 2006'' (Fot. S. Wierzcholska).

Phot. l. The participants ofbryological workshop ',ojców National Park 2006'' (Phot. S. Wierzcholska): l _ B. Cykowska,
2_M.Zmrha l ovń ' 3_P .Gó r sk i ' 4_E .Fuda l i , 5_S .Rosadz i ń sk i ' 6_R .Zube | , , 7_A .Rus i ń ska ,8_M.Szc zepansk i '
9 _ M. Podolski, l0 _ M' Podolska, ll _ J. Zarnowiec' 12 _ K. Gos, 13 _ V. Plaśek, 14 _ M. Wilhelm.



XX wieku. Dotychczasowe badania na tym
terenie i ich wyniki zreferowali podczas wstęp-
nego seminarium Barbara Fojcik i Adam Stebel
- organizatorzy warsaatów.

Trzydniowe poszukiwania w licznych wąwo-
zach dolin Prądnika i Sąspówki przyniosty im-
ponujący plon _ wykazały występowanie ponad
l50 gatunków mchów i wątrobowców, w tym
wielu briologicmychrarytasów, jak : Ephemerum
serratum, Diphyscium foliosum czy Rhodobryum
ontariense. Zebrane daty brioflorystyczne, po
opracowaniu' zostaną opublikowane w jednym
z najb|iższych tomów Prądnika.

WarsztaĘ briologiczne organizowan e przez
naszą Sekcję zawsze łączą aspekt naukowy z dy-
daktycznym. Cele dydaktyczne realizowanę są
poprzęz wynianę informacji naukowych, zazta-
jomienie z nowymi koncepcjami i technikami
badawczymi oraz doskonalenie umiejętności
oznaczania mszaków. Wspaniałym wprowa-
dzenięm w cechy diagnostyczne gatunków
z rodziny Orthotrichaceae, drobnych nadrzew-
nych i naskalnych mchów, był referat Vitii Plaśka
z Universytetu w Ostravie, zilustrowany jego
autorskimi zdjęciami' Kto twierdzi, że mszaki
to rośliny o prostej budowie, ten na pewno nie
widział perystomów u orthotrichum....

Warte podkreślenia jest zainteresowanie
i pomoc dyrekcji Parku w organizacji naszych
zajęć _ nie tylko udzielono nam zezwolenia
na briologizowanie w rezęrwatach i obszarach
objętych ochroną ale udostępniono także wypo-
sażone w mikroskopy pracownie, dzięki czemu
mogliśmy już na miejscu opracowywać zebranę
materiały i uczyć się wzajemnie od siebię roz-
poznawania gatunków.

Naładowani briologicznym zapałem i rado-
ścią wspólnej pracy uzgodniliśmy też miejsce
przyszł'orocznych warsŹatów. W majowy week-
ęnd2007 r. chcielibyśmy spotkać się w Welskim
Parku Krajobtazorym, aby opracować wstępną
listę mszaków tego obszaru, będącego jedną
zwciĘ jeszcze wielu biĄch plam na mapieroz.
mieszczenia mszaków w Polscę. Aczego Ęczą
sobie nawzajem bńolodzy? ,,Darz mech''.

7 MIĘDzYNARoDowY KoNGRES
SYSTEMU JURAJSKIEGO

7th International Congress
on the Jurassic System

W dniach 6_|2.09.1006 w Krakowie odbył
się 7 Międzynarodowy Kongres Systemu Ju-
rajskiego. W skład Komitefu organizacyjnego
Zjazdu wchodzili: A. Wierzbowski (Chairman),
R. Aubrecht, A. Boczarowski, J. Golonka; J. Gu-
towski, M. Krobicki, M. Lewandowski, B. MaĘ-
ja, G. Pieńkowski, A.Uchman i J. Zacharski.

Komitęt naukowy reprezentowali: J. H. Cal-
lomon (Wlk. Brytania), F. Cecca (Francja),
S. Elmi (Francja), R. Enay (Francja), F.T. Fiir-
sich (Niemcy), A. Hallmam (Wlk. Brytania),
H. Jenkyns (Wlk. Brytania), J. Kutek (polska),
N. Morton (Francja), J. PólĄ/ (Węgry), G. Pavia
(Włochy), A. Riccardi (Argentyna), J. Sha
(Chiny), P. L. Smith (Kanada), G. Warrington
(Wlk. Brytania), konwenor E. Głowniak.

Kongres Systemu JuĘskiego podsumował
obecny stan wiedzy na temat: stratygrafii, analizy
facjalnej, geodynamiki, paleoekologii, paleoge-
ografi i, geochemii, geokonserwacji.

Była to pierwsza międzynarodowa konfe-
rencja dotycząca systemujurajskiego w naszym
kraju. Wtrakcie konferencji (ll-l4. 09) odbyło
się 9 sesji:

l. Geodynamic & evolution of different
areas; prowadzący: F. T. Fiirsich, J. Kutek'

2. Facies analysis and reconstruction of
palaeoenvironment; prowadzący: N. Morton,

3. Palaeoecology, palaeobiogeography; pro-
wadzący: A. Hallman,

4. Integrated stratigraphy; prowadzący:
J. Callomonet i in.,

5. Jurassic organism in space and time;
prowadzący: F. Cecca,

6. Geoconservation and palaeontological
heritage; prowadzący: K. Page,

7, organic geochemistry; prowadzący:
J. Golonka,

8. Marine and non-marine Jurassic global
correlation and major geological events;
prowadzący: J. Sha,Ewa Fuoe,lr


